Sfeervol Meerssen

Openbare Besluitenlijst

B&W-vergadering 10 oktober 2017
Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

320157

Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 3 oktober 2017.

De besluitenlijst van de B&W-vergadering
d.d. 3 oktober 2017 vast te stellen.

2

320160

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 3
oktober 2017.

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van GS van Limburg d.d. 3
oktober 2017 voor kennisgeving aan te
nemen.

3

320161

Diverse uitnodigingen.

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de
toelichting uitvoering te geven.

4

317755

Verlenging dienstverleningsovereenkomsten Regionale
Vertrouwenspersonen Integriteit.

Met beide Vertrouwenspersonen
Integriteit dienstverleningsovereenkomsten te sluiten conform de
concepten.

5

314011

Opdrachtverlening projecten rioolrelining
en rioolreparaties op diverse locaties in
Meerssen.

1. Naar aanleiding van de gehouden
meervoudig onderhandse
aanbesteding op basis van de laagste
prijs, het werk rioolreliningen op
diverse locaties te Meerssen te
gunnen aan de inschrijver Insituform
voor een totaal bedrag van
€ 158.820,-- (exclusief BTW);
2. naar aanleiding van de gehouden
meervoudig onderhandse
aanbesteding het werk rioolreparaties
op diverse locaties in Meerssen te
gunnen aan de inschrijver Van de
Kreeke voor een totaal bedrag van
€ 218.300,-- (exclusief BTW).

6

319351

Financiering MTB.

Akkoord te gaan met de continuering van
de garantiestelling d.d. 6 februari 2008
conform het raadsbesluit 31 januari 2008
en de gemeente Maastricht in kennis te
stellen van onderhavig besluit.

7

319362

Bestuursrapportage BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschap), 2e kwartaal 2017.

Kennis te nemen van de
bestuursrapportage 2e kwartaal 2017 van
de BsGW.
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Regnr

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

319694

Voorgenomen 1e en 2e
begrotingswijziging 2018 BsGW met
gelegenheid tot indienen zienswijze door
gemeenteraad.

1. Kennis te nemen van de
voorgenomen 1e en 2e
begrotingswijziging 2018 van BsGW;
2. in te stemmen met de financiële
gevolgen voor de gemeente
Meerssen van deze twee
begrotingswijzigingen en de financiële
gevolgen hiervan via de eerste
bestuursrapportage 2018 te
verwerken;
3. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de voorliggende
begrotingswijzigingen 2018 van de
BsGW en terzake geen zienswijze in
te dienen;
4. betreffende het besluit onder 3 het
concept-raadsvoorstel vast te stellen
en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter agendering voor de
raadsvergadering van 14 december
2017.

9

318682

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit
tot plaatsen van een skatebaan in het
Beukeböschke te Meerssen.

1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren;
2. geen vergoeding van de gemaakte
c.q. te maken kosten door de
bezwaarmaker toe te kennen;
3. het vaststellingsbesluit betreffende de
beslissing op bezwaar conform
concept vast te stellen.

10

318856

Begroting activiteiten 2017 Stichting
Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme.

1. € 9.000,-- in de vorm van subsidie toe
te kennen aan de Stichting Kunst,
Cultuur, Erfgoed en Toerisme (KCET)
voor de te organiseren activiteiten
2017;
2. het restant budget subsidie Stichting
KCET ad € 6.000,-- toe te voegen aan
het project Graffiti.

11

319413

Verlenging intentieverklaring Brede impuls
combinatiefuncties/buurtsportcoaches.

De intentieverklaring 'Brede impuls
combinatiefuncties 2018' te ondertekenen.

12

317036

Evaluatie en voortgang Erfgoedhuis.

1. In te stemmen met de nieuwe
Gebruiksovereenkomst Erfgoedhuis
met inachtneming dat in de nieuwe
gebruiksovereenkomst wordt
toegevoegd dat als tegenprestatie
uitvoering gegeven wordt aan de
gemeentelijke beleidsdoelstellingen
Kunst en Cultuur;
2. in te stemmen met de conceptraadsinformatiebrief inzake de
evaluatie en voortgang van het
Erfgoedhuis.
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